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informe semanal do iate clube de brasília                                                                       edição nº 24, 17 a 23 de junho de 2017

“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

A Festa Junina do Iate Clube de Brasília, mais famosa 
e badalada da capital, este ano vai trazer todo o 
legado cultural das tradicionais festas sertanejas. 
A festança terá início no dia 22, quinta-feira, e 

seguirá até o dia 24 de junho, dia de São João, encerrando 
os festejos juninos conforme manda a tradição no interior 
do Brasil.

Na programação estão shows com atrações locais 
e de outros estados, apresentações de quadrilhas, Grupo 
Country, Vila do Artesanato e uma ampla estrutura 
dedicada à criançada. Na área kids elas poderão se divertir 
em brinquedos infláveis, grande sucesso da festa junina de 
2016, além de shows com o mágico Steiner todas as noites, 
berçário, brinquedoteca e Arraialzinho, com tiro ao alvo, 
chute ao gol, pescaria e outras brincadeiras. Lembramos 
que menores de 16 anos entram apenas acompanhados 
dos pais, responsável legal ou guardião, e devem estar 
munidos de documento de identificação.

Para entrar no clima de São João do interior, a Festa 
Junina do Iate vai ter três áreas temáticas. Na Fazenda 
Ipê Cerrado ficará a tradicional fogueira de São João, um 
lounge e o Espaço Kids. A Fazenda Arrasta Pé sediará a 
pista para as apresentações das quadrilhas e para os 

Festa Junina do Iate traz o São João na Roça para Brasília

presentes poderem dançar muito forró e sertanejo. O DJ 
Renê Ricochet animará as três noites de evento.

Para a Galera Jovem, a Fazenda Chitão também trará 
um lounge temático e o Arraialzinho. Este ano, a Vila do 
Artesanato estará logo na entrada da festa, em frente à 
famosa barraca do café, com produtos feitos por artesãos 
locais. Roupas, itens de casa e decoração, bijuterias e 
acessórios lindos serão expostos nos três dias de evento.

As barracas de comidas típicas trarão todas as delícias 
tradicionais dos festejos juninos, com alto padrão de 
qualidade. Não faltarão iguarias como canjica, pamonha, 
curau, churrasquinho, arroz de carreteiro, acarajé, tapioca, 
maçã do amor, caldos variados, quentão, camarão 
empanado, cachorro-quente, pizza, crepes e pastel. Para 
aqueles com gosto mais refinado, haverá barracas gourmet 
de queijos e vinhos, cervejas e chopes artesanais, Choripán, 
hambúrgueres gourmet, arroz de Costela.

Os ingressos estarão à venda no Clube, nos dias do 
evento. Sócios e dependentes não pagam. Para não-sócios, 
o ingresso (meia entrada) custa R$ 40. Crianças até 5 anos 
não pagam e de 6 a 12 anos pagam R$ 20. Confira as 
atrações que prometem agitar a Fazenda Arrasta Pé:

Dia 22/06 (Quinta) Dia 23/06 (Sexta) Dia 24/06 (Sábado)
Hannah Vanessa Adriana Samatini Lucas Vianna e Banda
Quadrilha Formiga da Roça Quadrilha riscou Queimou e Quadrilha infantil do Ciate Quadrilha Ribuliço
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Valor	de	venda

Os dois títulos colocados à venda pelo Iate Clube 
de Brasília foram arrematados por R$ 115,5 e R$ 90 mil, 
ambos à vista, na última segunda-feira, dia 12 de junho, 
quando foram abertos os envelopes com as propostas 
recebidas. 

No total, 20 interessados adquiriram o edital e 
oito pessoas ofertaram, sendo quatro para pagamento à 
vista. Os primeiros quatro preços tiveram uma pequena 
variação de menos de R$ 2 mil. O grande interesse na 
aquisição e os altos valores ofertados demonstram a 
valorização de mercado dos títulos.

 
Segundo informações da Comissão Especial de Venda 

de Título, a venda por leilão de títulos patrimoniais teve 
início em 1997, quando um deles foi arrematado por 
R$ 5.860. Desde então, nos últimos 20 anos, ocorreu 
uma valorização de cerca de 2.000%, percentual 
incomparável a qualquer outro tipo de investimento, 
conforme demonstra a tabela acima.

julgamento do Ponto de abastecimento no trf da 1a região

novo espaço concierge do iate títulos Patrimoniais vendidos
Gestão

Na próxima segunda-feira, dia 19, às 13h, a 6a Turma 
Cível do Tribunal Regional Federal da 1a Região vai julgar o 
recurso interposto pelo Iate Clube de Brasília no mandado 
de segurança que move contra a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), que envolve o ato de interdição do Ponto 
de Abastecimento. Esta é uma discussão que o Iate tem 
travado nas instâncias jurídicas desde 2014, ao defender 
que o Associado, como integrante do Quadro Social, tem o 
direito de abastecer seus veículos.

 
O Iate recebeu sua outorga com base na Resolução 

DNC 14, de 17/4/1996, que permitia expressamente que 
clubes abastecessem veículos dos sócios. Mas, por iniciativa 
do Sindicato dos Postos Revendedores de Brasília, a ANP, 
na edição da Resolução 12 de 2010, retirou os clubes do rol 
das associações que poderiam atender o abastecimento de 
seus associados. Pela norma vigente, apenas cooperativas 
e condomínios não edilícios permanecem com essa 
faculdade. A ANP, em sua defesa em juízo, alegou que 

As obras na entrada principal do Iate, onde 
estão os edifícios da Secretaria Social, Tesouraria, 
Superintendência, Comodoria e Plenário, iniciadas 
esta semana, além de revitalizar a fachada externa, 
irão proporcionar um novo espaço de atendimento 
personalizado ao Associado Iatista. O projeto foi 
idealizado para oferecer uma visão limpa e moderna 
da entrada do Clube. Para isso, as grades frontais 
serão substituídas por vidros temperados laminados de 
20mm, dando maior amplitude e visibilidade aos jardins 
da entrada do Clube. Ainda na entrada, um espaço 
especial foi designado para que uma peça histórica, a  
Âncora, tenha posição de destaque, de forma a exaltar a 
vocação náutica do Clube. A peça, originária do navio 
oceanográfico Álvaro Alberto, foi doada pela Marinha 
do Brasil.

 
O interior do edifício será reformulado para oferecer 

um espaço completo de atendimento para o Quadro 
Social. Nele, o Associado terá à sua disposição o 
concierge, centralizando os serviços de Secretaria Social, 
Superintendência, Tesouraria, matrículas nas escolinhas, 
Ciate e Colônia de Férias, emissão de carteiras de Sócios e 
convites e aquisição de ingressos para os eventos sociais 
do Clube, em um ambiente moderno e aconchegante.

os clubes “fazem concorrência desleal” com as redes 
empresariais revendedoras de combustíveis por praticarem 
preços sem margens de lucros.

 
Por ser um assunto que tem grande impacto no dia-

a-dia do Clube e do Associado, o Iate convida a todo o 
Quadro Social a se fazer presente no julgamento. É muito 
importante a participação e conhecimento de todos sobre 
os detalhes que envolvem essa discussão em sede judicial 
e os interesses que permeiam essa ação contra os clubes 
de Brasília. Há cerca de um mês, o Clube da Aeronáutica 
teve sua bomba de gasolina que abastecia embarcações 
interditada. O Minas Brasília Tênis Clube e o Clube do 
Rocha também estão com seus pontos fechados. Apenas 
os clubes Monte Líbano e Cota Mil, cujos postos são de 
propriedade um um único empresário do ramo de revenda 
de combustíveis, continuam operando sem qualquer 
oposição.
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iate in concert emociona grande público mais uma vez
CuLturAL

A terceira edição do premiado Iate in Concert 
emocionou mais de 5 mil pessoas, que assistiram a um 
verdadeiro espetáculo de música clássica da Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob 
a regência de seu maestro titular Claudio Cohen, ao 
pôr-do-sol, com belíssima vista para o Lago Paranoá. 
Com repertório renovado, o evento teve como tema o 
espetáculo “La Dolce Vita”, privilegiou temas do cinema 
italiano e foi abrilhantado pelos solistas Patrizia Cigna 
(soprano) e Pierluigi Ruggiero (violoncelo), que vieram da 
Itália especialmente para o evento, que contou também 
com a participação do tenor brasiliense Jean Nardotto.

 
Ao final, com uma exuberante lua cheia, o Iate 

presenteou o público com uma sessão de fogos de artifício 
ao som da trilha sonora de William Tell Overture Finale. 
Segundo o maestro e Diretor Cultural, Carlos Santiago, em 
sua terceira edição, o Iate in Concert se consolidou como 
um dos maiores eventos de música erudita do DF, tendo 
sido em 2016 o Destaque Cultural Nacional no Congresso 
Brasileiro de Clubes, incorporando em seu repertório, 
além de obras de grandes compositores clássicos, trilhas 
sonoras e grandes clássicos italianos.

 
O evento foi solidário e a troca de ingressos 

possibilitou a arrecadação de cerca de 8t de alimentos 
que serão destinados a entidades do DF e beneficiarão 
centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. 
“O evento foi preparado com muita dedicação para 
que fosse o melhor de todos os três espetáculos já feitos 
pelo Iate e torna a corresponder à grande expectativa 
dos Associados e da sociedade brasiliense. A excelente 
repercussão e grande presença de público, que geraram 
uma arrecadação histórica de alimentos, foram a marca 
registrada do evento”, disse o Comodoro Edison Garcia.
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inauguração do Vestiário adulto

montagem da festa junina

acesso de carros na festa junina

FuteboL

Será neste sábado, dia 17 de junho, às 11h, a 
inauguração do Vestiário Masculino Adulto do Futebol, 
após uma grande reforma, que durou 90 dias. Entre as 
melhorias, estão a substituição de piso, revestimento de 
paredes, de louças (vasos, mictórios e cubas), de metais 
(registros, torneiras e chuveiros), de janelas e portas, 
da iluminação, pintura, troca das redes de esgoto e 
substituição dos espelhos das bancadas. A obra, prevista 
no Orçamento aprovado para 2017, dentro da manutenção 
e reforma dos vestiário do Clube, coloca esta unidade 
dentro no alto padrão de qualidade do Iate e foi projetado 
para atender os atletas do Futebol e será utilizado também 
para grandes eventos, como a Festa Junina.

Desde a última segunda-feira, dia 12 de junho, o 
estacionamento das Churrasqueiras está parcialmente 
interditado para o início da montagem da estrutura da Festa 
Junina do Iate, que será realizada no dias 22, 23 e 24 deste 
mês. Por conta do levantamento de fiação, bloqueio e outras 
estruturas, as Churrasqueiras também estarão interditadas 
durante todo o período de montagem e desmontagem da festa. 
A partir desta segunda-feira, dia 19, o estacionamento externo, 
lateral à entrada do Clube, estará totalmente interditado para 
instalação dos contêineres onde será realizada a venda dos 
ingressos da festa.

Durante os três dias da Festa Junina, a partir das 18h, 
o acesso ao Clube será realizado apenas pela entrada 
principal, em mão única. A saída será somente pelos 
portões do Tênis e Saída Norte (Náutica).

festival da metodologia Gustavo 
borges

torneio centro-oeste de clubes de 
natação

NAtAção FestA juNINA

Na próxima sexta-feira, dia 23 de junho, será realizado 
o festival da Metodologia Gustavo Borges, que envolverá 
todos os alunos da Escola de Natação do Iate. O evento 
será dividido em dois turnos, matutino (início 8h30) e 
vespertino (início 14h30), respeitando o horário escolar 
de cada aluno. Serão realizadas atividades envolvendo 
diferentes nados, habilidades aquáticas e revezamento por 
equipe, seguido de uma confraternização dos pequenos 
atletas. “Na ocasião serão observadas as crianças com 
potencial para serem convidadas a fazer testes na pré-
equipe de Natação do Iate”, contou o Vice-diretor de 
Esportes Aquáticos, Edward Cattete. Confira a programação:

Os atletas da Natação do Iate Clube de Brasília 
conquistaram excelentes colocações no Torneio Centro-
Oeste de Clubes de Natação, realizado dias 9 e 10 de 
junho. Na Categoria Juvenil, o Iate foi campeão, foi vice 
na Categoria Junior e conquistou o terceiro lugar na 
Categoria Sênior e na Classificação Geral. Ao todo, foram 
37 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze.

 
Além disso, nove recordes foram superados pelas 

nadadoras Majda Chebaraka (Junior I - 800m livre / 
200m livre / 400m livre), Aimê Louise Silva Lourenço 
(Juvenil I - 50m livre / 100m livre) e Paula Bigogno Chaves 
Vaz (Juvenil II - 400m medley). O revezamento juvenil 
feminino superou mais três recordes, nas provas de 4x50m 
livre, 4x100m livre e 4x100m medley, todos com a mesma 
formação: Merle Sandhop, Paula Vaz, Nathalia Barboza e 
Aimê Lourenço. Confira os atletas Iatistas premiados como 
melhores índices técnicos e como mais eficientes em suas 
respectivas categorias:

Para alunoS Do turno MatutIno:
Horário touca atividades

8:45 ADAPTAÇÃO Demonstração de auto-salvamento e Nadando 
25m

9:30 INICIAÇÃO Demonstração de habilidades aquáticas e 
nadando 25 m Crawl e Costas

10:30 AP1. AP2 e AP3 Demonstração dos nados e revezamento livre.
Para oS alunoS Do turno VESPErtIno:

Horário touca atividades

14:30 ADAPTAÇÃO Demonstração de auto-salvamento e Nadando 
25m

15:30 INICIAÇÃO Demonstração de habilidades aquáticas e 
nadando 25 m Crawl e Costas

16:30 AP1. AP2 e AP3 Demonstração dos nados e revezamento livre.

MElHorES ÍnDICES tÉCnICoS atlEtaS MaIS EFICIEntES
Aimê Louise Silva Lourenço - Juvenil I Merle Sandhop - Juvenil I
Majda Chebaraka - Junior I Paula Vaz - Juvenil II
Simone Kohler - Sênior Julia Mesquita - Junior I

Guilherme Rabelo - Senior

dançarinos profissionais
Quatro professores, dançarinos profissionais, estarão à 

disposição na pista de dança da Festa Junina do Iate, para 
dançar com as convidadas presentes, durante os shows 
principais das três noites de festa. Essa é mais uma novidade 
que o Iate Clube de Brasília está trazendo para animar ainda 
mais a tradicional e badalada Festa Junina do Clube. Os 
professores estarão devidamente identificados. Entre eles o 
Cássio, que ensina Ritmos no Iate, e os três demais da equipe 
do professor Rafael Barros. Agora falta de par não é mais 
impedimento para dançar e ninguém mais vai ficar parado!

Na Festa Junina do Iate, muitas barracas estarão 
cadastradas para que a compra de alimentos e bebidas 
também possam ser feitas antecipadamente e durante a 
festa pelo aplicativo de compras Bilo, no cartão de crédito. 
Basta baixar o aplicativo para evitar filas e ter mais tempo 
para curtir e dançar. 

A Festa Junina do Iate também firmou parceria com 
a Cabify. A transportadora oficial do evento irá oferecer 
um voucher especial para os três dias de evento. O cupom 
FESTAJUNINAIATE irá oferecer 30% de desconto em seis 
corridas e é válido para utilização do dia 22/6 até às 20h59 
do dia a 25/6, para chegadas ou saídas do Iate Clube de 
Brasília. Desconto máximo de R$ 15 por corrida lite.

bilo e cabify: muito mais comodidade
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5º campeonato interno de squash

clube de corrida do iate marca 
presença na meia maratona do rio

curso de regras de regata à Vela 
2017 – 2020

campeonato do df da classe laser 
e campeonato do df da classe finn

resultado da regata batalha naval 
do riachuelo 2017

squAsh

ACAdeMIA

NáutICA

De 08 a 10 de junho, foi realizado o 5º Campeonato 
Interno de Squash do Iate Clube de Brasília. O evento foi 
prestigiado por 70 atletas Iatistas, sendo 21 na categoria 
juvenil e 49 na categoria adultos (master). Alguns deles 
conquistaram troféus de campeão e vice, nas diversas 
categorias disputadas, conforme relação abaixo:

Será realizada, neste domingo, dia 18 de junho, a 
Meia Maratona do Rio de Janeiro, com largada na Praia do 
Pepê chegada no Aterro do Flamengo. O Clube de Corrida 
do Iate Clube de Brasília estará presente no evento com 
109 corredores, um número histórico de participação de 
atletas do Iate em uma prova de corrida fora do Distrito 
Federal. Os Iatistas que vão correr os 21Km contarão com 
a assessoria dos professores do Clube de Corrida Larissa 
Pacheco e Danilo Werneck e terão o suporte de uma tenda 
do Iate com suprimentos para a prova.

No dia 9 de junho, foi realizada a primeira aula do 
Curso de Regras e Regata à Vela 2017-2020, muito elogiada 
pelos presentes. Para os que não puderam participar, a 
Diretoria de Esportes Náuticos informa que restam ainda 
duas datas, dias 16 e 23 de junho (sextas-feiras), das 19h 
às 21h, na Sala de Treinamento da Náutica. As aulas são 
ministradas pelo experiente velejador Marcello Katalinic 
Dutra, o “Ziga”, ex-árbitro internacional da World Sailing. 
São abordados temas com ênfase na parte 2 do livro de 
regras, “quando barcos se encontram”. O curso é destinado 
a todos velejadores, Sócios ou não do Clube. É cobrada 
uma taxa de R$ 80 para os Sócios e R$ 100 para não 
sócios (o valor inclui os dois dias de aula). Velejadores da 
classe Optimist são isentos da taxa. Os interessados devem 
preencher a ficha de inscrição na Secretaria Náutica do 
Iate.

Nos dias 17, 18, 24 e 25 será realizado o Campeonato 
do DF das Classes Laser e Finn, no Iate Clube de Brasília. 
As largadas acontecerão a partir das 9h30. As inscrições e 
as instruções de Regata estão disponíveis no site do Clube: 
www.iateclubedebrasilia.com.br/nautica.

Os velejadores do Iate Clube de Brasília participaram 
da tradicional Regata Batalha Naval do Riachuelo 2017 e 
conquistaram excelentes resultados. O evento aconteceu 
no Clube Naval de Brasília. Na Classe Optimist Estreantes, 
o 1º lugar foi conquistado por Pedro Dantas, o 2º lugar 
por Carolina Maximino e 3º lugar por Arthur Mendes. Na 
categoria Veteranos, o 1º lugar ficou com Álvaro Nadal, o 
2º com Juliana Alves e o 3º com Maurício Mancuso. Na 
regra SMP2, o barco Bicho Soltou conquistou o 1º lugar e, 
na Flotilha Delta 26, o barco Sir Peter Blake conquistou o 
1º lugar.

Juvenil Sub 15 Feminino Juvenil Sub 15 Masculino
 1º Luiza Correa  1º Rodrigo Muniz
 2º Clara Braga  2º Arthur Costa

Juvenil Sub 19 Masculino Juvenil Sub 11 Masculino
1º Vinicius E. B. Muniz  1º Lucas Boani
2º Bruno Muniz 2º Matheus Frabetti

Feminino C Feminino B
1º Isabella Mello  1º Mariangela Lemos
2º Livia Viana 2º Daniela De Andrade Valadao

Feminino a Masculino D
 1º Clara Braga  1º Matheus Muniz
2º Barbara Joffily 2º Sergio Teixeira

Masculino C Masculino B
1º Gustavo Dantas Carrijo 1º Bruno Muniz
2º Fabiano Frabetti 2º Marcelo Klimkievicz

Masculino a
1º Bruno Crepory De Oliveira  2º Vinicius E. B. Muniz

resultado da copa iate de duplas

têNIs

Foi realizado no domingo passado, dia 11 de junho, 
o encerramento da Copa Iate de Duplas, nas quadras de 
saibro do Clube. Confira os resultados:

Categoria Masculina- Especial
Campeão: Rodrigo Starling/ Rogério Coimbra
Vice – Campeão: Pedro Wagner/ Rafael Wagner

Categoria Masculina (a)
Campeão: Carlos Murilo /Christian Neder
Vice – Campeão: José Damásio/ Bruno Camargo

Categoria Masculina (B)
Campeão: Giancarlo Lettieri/ Celso Quintanilha
Vice – Campeão: Sérgio Gonçalves/ Paulo C. Pelanda

Categoria Feminina Especial
Campeã: Clarissa Wagner/ Raissa Wagner
Vice – Campeã: Ana Beatriz/ Gabriela Alves

Categoria - Feminina (a)
Campeã:  Ngela Banhos/ Simone Gomide
Vice - Campeã: Claudia Vieira/ Edna Maciel

exames médicos nas férias de julho
servIço MédICo

O Iate vai disponibilizar, a partir do dia 3 de julho, 
atendimento médico para seus frequentadores de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 13h, e aos sábados e domingos, 
das 9h às 13h e das 14 às 17h.  Serão aceitos atestados 
médicos externos, desde que expedidos com carimbo 
e assinatura  do médico emitente. Não serão recebidas 
cópias Xerox.
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DIRETORES DO DIA

17/06/2017 – SÁBADO
Quinho

18/06/2017-DOMINGO
Sidney Campos

ANIversArIANtes
17/06 Vania Regina Gomes da Silva, Leonardo de 
Araujo Coutinho, Daniela Ferreira de Matos, Tereza 
Cristina de Miranda Ramos, Mansueto de Araujo Nery, 
Jose Carlos Alves de Oliveira, James Vilela Dantas 
Cavalcante, Vladimir Meireles de Almeida, Abdou 
Kamal Ghazal

18/06 Antonio Sergio Graca Carvalho, Amarildo 
Barbosa Rodriguesm Leandro Vieira Cunha Botelho, 
Andre Rodrigues Campos, Moacir Mustefaga, 
Adalberto Cleber Valadao, Renato Lobao Ferreira, 
Fernando Nepomuceno Cesarm, Eliane Mattioli Alves 
de Sousa, Haroldo Brasil da Luz Junior, Ivaldo Carvalho 
Goncalves Lemos, Oscar Henrique C. de V. Vianna, 
Carlos Augusto Montandon Borges, Danilo Barbosa 
Sodre da Mota, Ralph Albert Moor Wagner, Francisco 
Estrela de Medeiros Junio

19/06 Gustavo Portella Martins, Alessandro França 
Dantas, Arnoldo Braga Filho, Vinicius Pina Pinheiro, 
Severino Gomes de Almeida, Juliana Guimaraes 

Gomes Pereira, Ruda Cabral de M. Barros, Bruno 
Londe Morato, Roberto Lins Portella Nunes, Igor Rocha 
de Moraes, Roberto De Medeiros Guimaraes Filho, 
Laercio Cunha Moll, Nilma Melo, Frederico Torres 
Augusto

20/06 Barbuse Pires Leal, Marco Antonio Gomes 
de Souza, Alexandre Luiz Pinto do Amaral, Patricia 
Alves Carvalho, Carlos Pedro Dal Col, Wilson Cesar 
Carvalho, Sanny Franca Pedrosa Tavares, Pojucam da 
Rocha Cortes, Marcelo Toledo Watson, Jose Geraldo 
Maciel Junior, Frederico Guelber Correa, Indalecio 
Martins Dal Secchi, Silvia Ruth Penaloza Diez, 
Garigham Amarante Pinto, Fabio Gebrim de Souza, 
Gustavo Machado Barbosa, Bruno Fracasso, Romi 
Adriani Poffo, Sonia Damasco do Vale

21/06 Fernando Barata R. Blanco Barroso, Pedro 
de Assis Ribeiro, Ney Rego Barros Junior, Jose Luis 
Roberto Gurgel de Sousa, Carlos Mateus da Costa C. 
Branco, Oscar Pinto Nogueira, Rosa Teixeira da Silva 

Seabra, Gabriel Gomes Malheiros, Filipe Pereira Fortes

22/06 Tatiana de Carvalho Nery, Flavia Leal Coelho 
de S. E Oliveira,  Delnei de Abreu Andrade, Umberto 
Satyro Fernandes, Pedro Raphael Campos Fonseca, 
Milton Lopes Barroso V. B. Carvalho, Marcio Edvandro 
Rocha Machado, William Passos Jr., Eduardo Fernandes 
de Carvalho, Maria Paula de Oliveira Porto, Saulo 
Garcia Queiroz, Delnei de Abreu Andrade, Rodrigo 
Dantas de Araujo Maia, Luiz Felipe Mendonca Costa

23/06 Luz Marina Ferreira da Silva, Joao Bosco de 
Carvalho Lima Freitas, Luiz Henrique Nunez de 
Oliveira, Ricardo da Costa Martinelli, Mariana Studart 
Soares Pereira, Tiago Lyra de Faro, Igor de Souza Bessa 
Luz, Francisco Jose de Campos Amaral, Isabella Cristina 
Coelho Campos da Paz, Paula Moreno Paro Belmonte, 
Ronaldo Augusto A. de Carvalho, Alexandre Santos de 
S. Lima, Rafael Almeida de Oliveira, Johann Fenselau 
de Felippes

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Heitor Carneiro Matos, Carine Alvares de Castro Valle

De acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos 
de seu conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

Novos sÓCIos

inscrições para a colônia de férias 
do iate

CIAte

Estão abertas as inscrições para a 52ª Colônia de 
Férias do Iate, que podem ser feitas de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h, na 
Secretaria Social. Com o tema “Aperte o Play”, será de 
01 a 14 de julho e atenderá crianças de 4 a 13 anos, com 
atividades divertidas, como oficinas de capoeira, dança, 
circo, teatro, música, tênis, além de jogos nas quadras 
e brincadeiras nas piscinas e os tradicionais passeios 
externos. As atividades serão realizadas de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 18h. A proposta é aliar diversão 
com cultura e esporte. O evento de abertura será no dia 
1º de julho, a partir das 10h30, no Ginásio de Esportes, 
com show de acrobacias com o grupo AKROS, do GDF, 
brinquedos infláveis e várias atividades recreativas com 
os monitores.

 
Para os apaixonados por esportes náuticos, no 

mesmo período haverá a 20ª edição do Vela nas Férias, 
com aulas de iniciação à vela, cooperação e disciplina, 
salvatagem, marinharia e execução e utilização dos nós. 
Podem participar crianças e jovens com idade entre 8 e 
14 anos. Mais informações pelos telefones 3329-8726 ou 
3329-8727.

SEtorES 22/JunHo
QuInta-FEIra

23/JunHo
SEXta-FEIra

24/JunHo
SÁBaDo

25/JunHo
DoMInGo

ACADEMIA 6h às 16h 6h às 16h 8h às 16h 9h às 15h
SAUNA 8h às 15h30 8h às 15h30 9h às 15h30 9h às 16h30
IATE TV/SALA DE ESTUDOS 8h às 14h 8h às 17h 8h às 17h 8h às 18h
SECRETARIA DE ESPORTES COLETIVO 8h às 16h 8h às 16h 8h às 14h 8h às 14h
SECRETARIA SOCIAL 8h às 16h 9h às 16h 9h às 16h 9h às 16h
SuPErIntEnDÊnCIa atEnDIMEnto FESta JunIna
TESOURARIA 8h às 16h 9h às 16h 9h às 16h 9h às 16h

Atenção: FuncionAmento durAnte A FestA JuninA
ConCESSIonÁrIoS 22/JunHo 

QuInta-FEIra
23/JunHo
SEXta-FEIra

24/JunHo
SÁBaDo

25/JunHo
DoMInGo

INSTITUTO DE BELEZA 9h às 16h 9h às 16h 9h às 16h 10h às 16h
SPA SAÚDE 8h às 15h30 8h às 15h30 8h às 15h30 9h às 16h30
LANCHONETE DA ACADEMIA 7h às 16h 7h às 16h 8h às 16h 9h às 17h
BOUTIQUE 4 ONDAS 7h às 16h 7h às 16h 9h às 15h FECHaDo
BAR DA PETECA FECHaDo FECHaDo 8h às 16h  8h às 18h

dirigentes de diversos clubes brasileiros 
prestigiaram o iate in concert 

Os comodoros de importantes iate clubes do país 
vieram à Brasília especialmente para prestigiar a terceira 
edição do Iate in Concert, realizado no sábado passado. 
Os ilustres visitantes Comodoro Marcelo Sacramento 
(Yacht Clube da Bahia), Comodoro Jaime Monteiro Júnior 
(Cabanga Iate Clube de Recife), Maria da Conceição 
Nogueira Pires (Presidente da Federação dos Clubes do 
Rio Grande do Sul) e dirigentes dos clubes de Porto Alegre 
foram recepcionados pelo Comodoro Edison Garcia e 
pelo presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, no 
Plenário do Conselho Diretor, antes da visita que fizeram 
ao Clube.

CuLturAL


